
 

 

Kính gửi:   

-  UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 
 

Ngày 02/9/2021 UBND huyện nhận được công văn số 1857/STTTT-CNTT 

về việc triển khai ứng dụng qua Zalo trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh; Trước chuyển biến mới của dịch bệnh Covid-19, để giảm thiểu tối đa lây 

lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng bảo vệ 

tốt nhất cho sức khỏe, tính mạnh của nhân dân;  

UBND huyện Cẩm Thủy đề nghị các đơn vị triển khai công tác thông tin 

tuyên truyền sâu rộng về kênh thông tin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên ứng 

dụng Zalo của Ban Chỉ đạo với tài khoản: "BCĐ phòng, chống dịch Covid19 

Thanh Hóa" để người dân biết , cập nhật thông tin chính thống một cách kịp thời ; 

tránh tình trạng hoang mang, lo lắng trước các luồng thông tin không chính xác , sai 

sự thật được chia sẻ trên các trang mạng xã hội . ( gửi kèm công văn 1857/STTTT-

CNTT) để các đơn vị nghiên cứu công văn để thực hiện.   

UBND  huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhân: 
- Như trên;  ( Để T/h) 

- Sở VHTTDL;  ( Để b/c) 

- Sở TTTT; ( Để B/c) 

- Thường trực UBND huyện; ( Để b/c) 

- Ban Tuyên giáo HU; ( Để báo cáo) 

- Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 
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Trần Đức Hùng 
  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

 

Số:          /UBND -VHTT 

V/v triển khai ứng dụng qua 

Zalo trong  công tác phòng, 

chống dịch COVID-19  

trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                  Cẩm Thủy, ngày         tháng  9  năm 2021 
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